
  

 
Carrer Nou, 1     08511 L’Esquirol     Tel. 938568000     Fax. 938568305     c/e: lesquirol@diba.cat  1

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 11/2015 
 NÚM.: 11/2015 
DATA SESSIÓ: 5 D’OCTUBRE DE 2015 CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA ACORDS PLENARIS: A.P.- 040 a 045. 
HORA: 19.00 HORES LLOC: SALA DE PLENS DE LA CASA CONSISTORIAL 
 REGIDORS ELECTES PRESENTS A L'INICI DE LA SESSIÓ: 
Sr. Àlex Montanyà i Rifà 
Sr. Joan Callejón i Creus Sr. Ventura Bagaria i Canal 
Sra. Alba Molas i Rifà Sra. Marta Puigdesens i Iglesias Sr. Ignasi Garolera i Coromina 
Sr. Ferran Martínez i Casellas Sr. Joan Pons i Puntí 
Sr. Àlex Bansell Hornowski Sr. Santi Corominas Ruaix  
S’INCORPOREN POSTERIORMENT: 
---  NO HI ASSISTEIXEN:  
---  EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA 
Sra. Montse Triola Comas  SECRETARI-INTERVENTOR:  
Sr. Lluís Xandri i Molas  
 
L’Alcalde dona la benvinguda al públic i als electes assistents i dóna peu a l’obertura de la sessió, emplaçant al Secretari per tal que procedeixi a la lectura de la primera proposta 
d’acord de conformitat amb l’ordre del dia.  1.- A.P. 040/2015.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE SESSIONS 
ANTERIORS. 
  Esborrany de l’acta de la sessió extraordinària 05/2015, de 9 de juny  Esborrany de l’acta de la sessió extraordinària 06/2015, de 13 de juny 

(constitutiva de la nova corporació)  Esborrany de l’acta de la sessió extraordinària 07/2015, de 29 de juny 
(cartipàs municipal)  Esborrany de l’acta de la sessió extraordinària 08/2015, de 27 de juliol.  Esborrany de l’acta de la sessió extraordinària 09/2015, de 1 de setembre  
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Recollides les esmenes formulades, les actes són sotmeses a consideració del plenari, 
resultant aprovades per unanimitat dels presents.  2.- A.P. 041/2015.- DECLARACIÓ DE DISPONIBILITAT DELS CRÈDITS RELATIUS AL CAPÍTOL I DEL PRESSUPOST DE DESPESES CORRESPONENTS A LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DEL MES DE DESEMBRE DE 2013 DEL PERSONAL I EL SEU 
ABONAMENT. 
 
L’article 1, apartat ú, del Reial decret-llei 10/2015, d’11 de setembre, pel que es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten altres mesures en matèria d’ocupació pública i d’estímul de l’economia (BOE 
núm. 219, de 12 de setembre), estableix la recuperació parcial de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 dels treballadors públics pels imports 
efectivament deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària, així com la paga addicional del complement específic o pagues addicionals equivalents, corresponents al mes de desembre de 2012. 
 Aquesta disposició estableix que els imports que es podran abonar per aquest concepte, 
sobre l’import deixat de percebre per cada treballador, serà l’equivalent a la part proporcional corresponent a 48 dies (26,23 %) de paga extraordinària i condicionat a l’acord de cada Administració si la seva situació econòmica i financera ho permet, havent-
se d’abonar dins de l’exercici 2015 o en el primer exercici pressupostari que dita situació ho permeti. 
 En data 20 de desembre de 2012 el Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol (aleshores Santa 
Maria de Corcó) va acordar, d’acord amb l’article 33 del RD 500/1990, de 20 d’abril, declarar no disponibles els crèdits del Capítol I del pressupost de despeses de l’Ajuntament corresponents a la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 del 
personal al servei de la corporació  
En data 24 de setembre de 2015 el secretari-interventor ha emès informe acreditatiu que la situació econòmica i financera de l’Ajuntament de l’Esquirol permet fer l’abonament de les quantitats resultants. 
 Per aquests motius, i d’acord amb la legislació aplicable, es proposa al Ple de l’Ajuntament 
de l’Esquirol l’adopció dels següents  ACORDS: 
 Primer.- Declarar disponibles els crèdits relatius a la part proporcional corresponent a 48 
dies de paga extraordinària que en data 20 de desembre de 2012 el Ple de l’Ajuntament va acordar-ne la seva no disponibilitat i d’acord amb els càlculs efectuats pel Servei d’Assistència en Recursos Humans de la Diputació de Barcelona. 
 Segon.- Abonar aquests imports als treballadors de l’Ajuntament que no varen percebre la 
paga extraordinària de l’any 2012 i que figuren a l’expedient.  Tercer.- Notificar el present acord al Servei d’Assistència en Recursos Humans de la 
Diputació de Barcelona, als efectes corresponents. 
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Sense que es produeixin intervencions per part dels senyors/es regidors/es, la proposta es 
sotmet a votació, resultant aprovada per vuit (8) vots a favor (Srs. Montanyà, Callejón, Bagaria, Garolera, Martínez i Pons, i Sres. Molas i Puigdesens) i dues (2) abstencions (Srs. 
Bancells i Corominas).  Preguntat per part de l’Alcaldia el motiu de l’abstenció al grup de CiU, el Sr. Bansell li 
respon que s’ha decidit així.  3.- A.P. 042/2015.- APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT DE DEUTES D’EXERCICIS ANTERIORS AMB EL CONSELL COMARCAL D’OSONA I CALENDARI DE PAGAMENT. 
 Atès que per part del Consell Comarcal d’Osona s’ha procedit a la reclamació de deutes a 
aquest Ajuntament, corresponents a l’actuació “Projecte de ramals de derivació del sistema d’abastament d’Osona Sud, segona etapa”, corresponents a exercicis anteriors, per un import total de 38.538,65 Euros, segons el detall següent: 
 

Entitat Concepte Exercici Import 
Consell Comarcal d’Osona Projecte de ramals de derivacio del sistema d’abastament d’Osona 

Sud 2ª etapa, 15ª certificació 
2005 15.876,52 Eur 

Consell Comarcal d’Osona Projecte de ramals de derivacio 
del sistema d’abastament d’Osona Sud 2ª etapa, certificació revisió 
de preus 

2006 2.225,31 Eur 

Consell Comarcal d’Osona Projecte de ramals de derivacio 
del sistema d’abastament d’Osona Sud 2ª etapa, certificació complemen-tària núm. 1 

2006 20.436,82 Eur 

 TOTAL  38.538,65 Eur 
 Atès que per a la realització del pagament de les quantitats indicades -previ reconeixement de les obligacions per part del Ple de la corporació-, s’ha negociat el següent calendari: 
 

Data prevista de 
pagament 

Import 
31/12/2015 5.000,00 Euros 
30/06/2016 10.000,00 Euros 
30/06/2017 10.000,00 Euros 
30/06/2018 10.000,00 Euros 
01/06/2019 3.538,65 Euros 
TOTAL 38.538,65 Euros 

 Atès l’informe d’Intervenció de data 24 de setembre de 2015, on consta que en aplicació de 
l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, el reconeixement d’obligacions corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol causa, no ho haguessin estat en aquell a què corresponien, és competència del Ple de la Corporació, i que en aquest cas concret és 
possible la seva realització, amb la tramitació de la corresponent modificació pressupostària que s’hi indica. 
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De conformitat amb el que s’exposa, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents  ACORDS: 
 Primer.- Aprovar el reconeixement dels següents crèdit corresponents a exercicis 
anteriors, per raó de l’execució de l’actuació “Projecte de ramals de derivació del sistema d’abastament d’Osona Sud, segona etapa”, corresponents a exercicis anteriors que es 
relacionen a continuació:  

Entitat Concepte Exercici Import 
Consell Comarcal d’Osona Projecte de ramals de derivacio 

del sistema d’abastament d’Osona Sud 2ª etapa, 15ª certificació 
2006 15.876,52 Eur 

Consell Comarcal d’Osona Projecte de ramals de derivacio del sistema d’abastament d’Osona Sud 2ª etapa, certificació revisió 
de preus 

2006 2.225,31 Eur 

Consell Comarcal d’Osona Projecte de ramals de derivacio 
del sistema d’abastament d’Osona Sud 2ª etapa, certificació 
complemen-tària núm. 1 

2006 20.436,82 Eur 

 TOTAL  38.538,65 Eur 
 Segon.- Aprovar el calendari per al seu abonament, segons el detall i els imports que a 
continuació es detallen:  

Data prevista de pagament Import 
31/12/2015 5.000,00 Euros 
30/06/2016 10.000,00 Euros 
30/06/2017 10.000,00 Euros 
30/06/2018 10.000,00 Euros 
01/06/2019 3.538,65 Euros 
TOTAL 38.538,65 Euros 

 Tercer.- Adquirir el compromís de consignar pressupostàriament en cada exercici les 
quantitats derivades del present acord.  Quart.- Condicionar l’efectivitat del present acord, per al present exercici, a l’aprovació de 
la modificació pressupostària corresponent.  Cinquè.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal d’Osona, als efectes 
corresponents. 
 
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Alcalde informe que es tracta de deutes corresponents a la portada d’aigües al municipi, de dues legislatures enrere, i que ha arribat el moment de pagar el deute. 
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Sense que es produeixin més intervencions per part dels senyors/es regidors/es, la 
proposta es sotmet a votació, resultant aprovada per vuit (8) vots a favor (Srs. Montanyà, Callejón, Bagaria, Garolera, Martínez i Pons, i Sres. Molas i Puigdesens) i dues (2) 
abstencions (Srs. Bancells i Corominas).  Preguntat per part de l’Alcaldia el motiu de l’abstenció al grup de CiU, el Sr. Bansell li 
respon que per cap motiu en concret.  4.- A.P. 043/2015.- APROVACIÓ DE DESAFECTACIÓ DE BÉ MUNICIPAL DE DOMINI PÚBLIC, PER NO ÉSSER DESTINAT A LA FINALITAT PREVISTA. 
 
Vist l’interès d’aquest Ajuntament per procedir a la desafectació del bé immoble que més avall es descriu, del ús o servei públic actualment assignat, passant de ser un bé de domini 
públic a ser un bé patrimonial de l’Ens Local.  Vistos els informes emesos en relació al procediment i la legislació aplicable per procedir a 
la desafectació de l’esmentat bé; sobre l’oportunitat o necessitat segons la legislació vigent del destí del bé immoble escollit per aquest Ajuntament. 
 Vista la certificació sobre la inexistència d’inventari de béns municipal.  
Vist que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació aplicable, procedint la seva aprovació per par del Ple de la Corporació, en virtut de l’article 20 del Reglament de 
patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre; i dels articles 22.2.l) i 47.2.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local. 
 Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents   ACORDS:  
Primer.- Aprovar inicialment la desafectació del bé immoble que més avall es descriu, 
canviant la seva qualificació de bé de domini públic a bé patrimonial.  
Dues porcions de terreny de superfície, respectivament, 1.490,10 m2 i 250,60 m2, que fan una superfície total de 1.740,70 m2. En la primera porció hi ha ubicades dues pistes de 
tenis i vestidors i s’accedeix pel carrer pel carrer d’Osona núm. 20. En la segona hi ha ubicada una base de paviment de dimensions 20x10 amb un passadís lateral al nord i a l’oest d’una amplada de 1,50 m, i també s’hi accedeix pel carrer d’Osona. 
 Consta en l’expedient plànol de les porcions a desafectar. 
 Ambdues porcions formen part de la finca amb referència cadastral 7835201DG4573N0001FX, que té una superfície total de 15.673 m2, si bé registralment 
formen part de dues finques diferents, ambdues immatriculades a favor d’aquest Ajuntament. 
 Segon.- Publicar els presents acords en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al 
tauler d’anuncis de la corporació durant el termini d’un mes, per tal que durant aquest es 
presentin les al·legacions que s’estimin oportunes.  
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Tercer.- Concedir, durant el termini d’exposició pública esmentat en el punt anterior, tràmit 
d’audiència al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 Obert el torn d’intervencions, el Sr. Alcalde explica que es tracta d’un pas previ per segellar l’acord d’arrendament. 
 Sense que hi hagi més intervencions, la proposta és sotmesa a consideració del plenari, 
resultant aprovada per nou (9) vots a favor (Srs. Montanyà, Callejón, Bagaria, Garolera, Martínez, Pons i Bansell, i Sres. Molas i Puigdesens) i una (1) abstenció (Sr. Corominas). 
 5.- A.P. 044/2015.- APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ PER CESSIÓ DE CABALS D’AIGUA CORRESPONENTS AL 1R TRIMESTRE DE 2015. 
 Vist que l’empresa concessionària del servei municipal d’abastament d’aigua ha presentat 
davant del Registre General d’aquesta corporació les liquidacions corresponents al 1r trimestre de 2015 pel que fa al cànon de cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet, per un import total de 423,28 Euros. 
 Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents 
 ACORDS: 
 Primer.- Aprovar la liquidació del cànon per a la cessió de cabals a l’Ajuntament de 
Tavertet a favor de l’Ajuntament de l’Esquirol, i recaptat per l’empresa concessionària del 
servei, SOREA SA, corresponent al 1r trimestre de 2015, per un import total de 423,28 Euros.  Segon.- Notificar l’adopció del present acord a l’empresa SOREA SA, i requerir-la per tal 
que procedeixi al pagament efectiu de les quotes a favor d’aquest Ajuntament. 
 
Sense que es produeixin intervencions per part dels senyors/es regidors/es, la proposta és sotmesa a consideració del plenari, resultant aprovada per nou (9) vots a favor (Srs. Montanyà, Callejón, Bagaria, Garolera, Martínez, Pons i Bansell, i Sres. Molas i 
Puigdesens) i una (1) abstenció (Sr. Corominas).  
Interpel·lat aquest per part de l’Alcaldia en relació al sentit del seu vot, el Sr. Corominas li respon que “no em sembla bé, i punt”.  6.- A.P. 045/2015.- APROVACIÓ DE MOCIÓ DE SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A LA 
MEDITERRÀNIA. 
 El món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en matèria de 
refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i d’altres conflictes internacionals. 
 Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la Mediterrània 
durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que 2.750 persones han 
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desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any i es preveu que el nombre 
d’arribades continuï augmentant els propers dos mesos.  
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ens locals que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits, i actua com 
a instrument de coordinació dels esforços dels ajuntaments catalans en els casos d’actuacions en situació d’emergència i especialment en la postemergència i reconstrucció. 
 L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a la 
població   arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de llavors, amb el suport dels municipis catalans.   
Davant de la situació actual i,    Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu article 1, determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser respectada i protegida. 

  Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 que, en 
cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a qualsevol país.   Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del Refugiat 
de 1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que cal facilitar l’estatut de refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu. 
  Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la 
creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors.   Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una administració propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang superior.  
  Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d'asil i 
només 28 places d'acollida.   Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament a 
l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que compten amb un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el desenvolupament. 

  Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a que 
donin resposta a la situació dels refugiats.  

Pels motius exposats, es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol dels següents:  ACORDS: 
 Primer.- Instar el Govern espanyol a: 
  Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, 

acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin a les administracions municipals per a la gestió descentralitzada. 
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 Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per 
millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu.  Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les 
persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona.  Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de 
les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint els drets de totes les persones. 

 Segon.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
  Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació actual i 

assegurar-ne el desplegament.  Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en paral·lel 
formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran de fer càrrec del suport i l'atenció a les persones sol·licitants.  Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació.  Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de 
les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones. 

 Tercer.- Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d'acollida 
municipals (o comarcals) per a incorporar-hi l'asil.  Quart.- Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i el 
servei a les persones sol·licitants d'asil.  Cinquè.- Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir les 
persones sol·licitants.  Sisè.- Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les 
persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària. 
 Setè.- Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb 
vocació transformadora.   Vuitè.- Oferir els municipis com a territori d’acollida.  
 Novè.- Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en matèria 
de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català amb la participació de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són:    Assistència en les rutes de fugida  Suport als municipis de la ruta  Planificació i gestió de l’acollida   Acollida a Catalunya   Desè.- Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació d’emergència 
actual, a través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats municipalistes, per tal de 
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tenir una veu conjunta que interlocuti amb la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat 
espanyol.  Onzè.- Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol. 
 
Obert el torn de paraules, l’alcaldia explica que des de l’Ajuntament de l’Esquirol s’ha cregut oportú afegir-se al suport a la població refugiada, especialment siriana en aquests 
moments. Indica que mocions com aquesta s’han aprovat a molts ajuntaments, al Consell Comarcal i a la Diputació de Barcelona.  
El Sr. Pons demana sobre la disponibilitat d’habitatges municipals per a l’acolliment.  
El Sr. Alcalde li respon que en aquest moment no n’hi ha, i que l’ajut es centrarà des de Vic. Es produeixen diverses intervencions de regidors en el mateix moment, que no resulta possible reproduir en relació a aquest assumpte 
 Sense que es produeixin intervencions per part dels senyors/es regidors/es, la proposta es 
sotmet a votació, resultant aprovada per unanimitat dels membres del Ple.  7.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA. 
 Es dóna compte al Ple de les resolucions dictades per l’Alcaldia compreses entre els 
números 040/2015 a la 125/2015, dictades entre els dies 12 de maig i 29 de setembre de 2015.  
Els membres del Ple es donen per assabentats.  
8.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 
 Es dóna compte al Ple de les acords adoptats per la Junta de Govern Local números 058/2015 a 093/2015; adoptats en sessions de dates 6 de juliol, 27 de juliol, 30 de juliol, 7 
de setembre i 21 de setembre de 2015.  
Els membres del Ple es donen per assabentats.  9.- DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL DE MOROSITAT I PAGAMENT 
MITJÀ A PROVEÏDORS, 2N TRIMESTRE DE 2015. 
 
En compliment del que estableix la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials; i de l’Ordre HAP/2015/2012, de 1 d’octubre, per la que es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i de 
conformitat amb el que estableix el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recurs dels 
règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
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Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es dóna compte al Ple de l’informe trimestral 
sobre morositat i pagament mitjà a proveïdors corresponent al 2n trimestre de l’exercici 2015, mitjançant lliurament de còpia de l’informe a cada un dels regidors i regidores, per la 
qual cosa el Ple es dóna per assabentat.  El Secretari informa que des del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques s’han 
refós en un de sòl els dos documents que s’enviaven anteriorment.  10.- DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, 2N TRIMESTRE DE 2015. 
 
Es dóna compte de l’estat d’execució del pressupost municipal de 2015 a data 30 de juny, en aplicació del que disposa l’article 207 del text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret legislatiu 27/2007, de 5 de març, que estableix que trimestralment, la intervenció presentarà al Ple Corporatiu, per conducte de l’alcaldia, l’estat d’execució del pressupost al nivell de desagregació en què s’executi, mitjançant 
lliurament de còpia a cada un dels regidors i regidores, per la qual cosa el Ple es dóna per assabentat. 
 11.- PRECS I PREGUNTES. 
 
No se’n formulen.  
Constatat que no hi ha més assumptes per tractar ni més intervencions, i essent les 19.30 hores, l’Alcalde dóna per finalitzada la sessió, de la qual, com a secretari, en dono fe. 
          Vist i plau  El secretari        L’Alcalde 
  
  Lluís Xandri i Molas       Àlex Montanyà i Rifà 


